
Ata n°.182 de 24/06/2010 – Conselho Deliberativo do  Canoasprev 

Aos vinte e quatro dias do mês de junho do ano de dois mil e dez, às treze horas e 
quarenta e cinco minutos, na sala de reuniões do Canoasprev, localizada na rua 
Inconfidência 817, 3º andar, reuniram-se em Reunião Ordinária, os membros do Conselho 
Deliberativo do Canoasprev, titulares, José Hermeto Gadea Lagranha, Rejane Fatturi 
Duarte, Jarí Rosa de Oliveira, Teresinha Antqueviezc Pruciano, Nelma Teresinha Rodrigues 
Daniel e Monir Silva Saldanha. Suplentes, Jacqueline Amorin Remião, Verônica de Jesus 
Oliveira Pacheco Signori, Ivera Regina Soares da Silva, Ronaldo da Silva Santa Cruz, 
Valquíria Souto da Silva e Suzana Maria de Sousa. Presente também a Sra. Mercedes Lucia 
Carbonera aposentada e conselheira suplente no mandato anterior do Conselho. Aberta a 
reunião pelo Presidente do Conselho Sr. Jari, foi procedida a leitura da ata nº 181 e sua 
respectiva aprovação. Após este momento, com a palavra a Sra Mercedes fez seus 
agradecimentos pelo período que participou do conselho, e também fez um breve histórico 
do Canoasprev e sobre o surgimento do Conselho Deliberativo. Após este momento, foi lida 
a Portaria nº979 de oito de junho de 2010, designando os membros titulares e suplentes do 
conselho deliberativo até 15 de junho de 2012, titulares, Teresinha Antqueviezc Pruciano, 
Nelma Teresinha Rodrigues Daniel e Monir Silva Saldanha, suplentes, Valquíria Souto Silva, 
Júlio Cesar Pires Machado e Suzana Maria de Sousa. Em seguida, houve a apresentação 
dos conselheiros indicados, e discutiu-se sobre as atribuições do Conselho Deliberativo. Na 
sequencia o Sr. Jarí informou que não poderá assumir como presidente do conselho por 
compromissos profissionais e solicita uma votação para eleição do presidente do conselho, 
neste momento ele informou que o Sr. Éderson Frey Greff, conselheiro titular se candidatou 
para a função, mas não pode estar presente por motivos de saúde conforme ofício 
encaminhado por ele. O presidente sugere que a votação para presidente do conselho fique 
para a próxima reunião. Os conselheiros concordam com o Sr. Jarí e ficou marcada para a 
próxima reunião a votação para presidente do conselho. Sem mais, foi marcada a próxima 
reunião para o dia oito de julho de 2010. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a 
Reunião e por mim, Carla Pagliarini, lavrada a presente ata, que após lida e aprovada será 
assinada pelos presentes.  
 


